


Představte si blahodárnou koupel v objetí přírody. Že je to jen sen? 
Koupel s vůní dřeva se Vám stane každodenní skutečností. Obklopeny 
dřevem, vodou a vzduchem zažívají tělo i mysl obzvláště intenzivní 
formu relaxace s využitím absolutní volnosti pohybu, která pomůže 
tělu a duši obnovit klid a sílu.  Dřevo šíří vyloženě uklidňující 
atmosféru.

KOUPACÍ VANY z masivního dřeva



Koupací vany se standardně vyrábí z exotického masivního dřeva KAMBALA nebo MODŘÍN, které 
kvalitou a svými vlastnostmi splňují přísné požadavky pro toto použití. Koupací vany jsou vodotěsné 
a  jejich povrch je ošetřen  transparentním hygienickým uzavřením se speciální povrchovou úpravou 
PerlTec proti usazování vápenatých částic a nečistot. Jsou konstruovány jako solitéry a jejich využití 
je jak do koupelen pro vytvoření oázy s uklidňující atmosférou nebo jako nepostradatelná součást 
domácích lázní, tak i do veřejných prostor pro různé relaxační a kosmetické koupele. Vzhledem 
k transparentnímu uzavření s povrchovou úpravou PerlTec, které masivní dřevo chrání před 
působením vlhkosti, jsou koupací vany také snadno čistitelné a splňují ty nejnáročnější požadavky 
na hygienu. Koupací vany jsou v základu vybaveny vanovým sifonem se systémem clic-clack nebo 
gumovou zátkou s chromovou krytkou a řetízkem a vždy dle velikosti zpevněny 3-4 obručemi ze 
žárově pozinkované oceli s možností dodatečného napnutí. Dle přání zákazníka je vnější výška 60 
cm nebo 70 cm. Koupací vany z masivního dřeva jsou dostatečně prostorné a hluboké, což má velký 
význam při koupeli, kdy téměř nepůsobí gravitace a Vaše  tělo je tak zcela přirozeně volně omýváno 
koupelovou lázní.  Zakázková ruční výroba nám umožňuje,  za použití standardně nabízených 
rozměrů, tvarů a doplňků, vytvořit z každé vany neopakovatelný originální produkt. 

Zvýšený horní okraj  vany
 Záhlaví  zvýšené o 10 cm

Demontovatelný spodní okraj vany
 Pro snadnější průchodnost vany stavebními otvory může být spodní okraj (sokl) 
demontovatelný ve výšce 10 cm. Demontovatelný spodní okraj lze pouze ve spojení 
s vyříznutým spodním okrajem na podélných stranách.

Vyříznutý spodní okraj vany na podélných stranách
 Dodatečně může být u vany vyříznutý spodní okraj na podélných stranách do 
výšky 10 cm. Standardně je vyříznutý spodní okraj pouze v oblasti pro napojení 
vanového sifonu.

Doplňky a varianty vybavení koupacích van



Zádová opěrka
 Velmi vhodný doplněk, který příjemně podpírá záda v oblasti podél páteře. Díky 
opěrce, kterou vzhledem k silnému vztlaku vody Vaše tělo téměř nepociťuje, je 
umožněna volnost pohybu a celkové omývaní těla při koupeli. Velký význam mají 
tyto zádové opěrky při použití masážních systémů. Při porovnání s klasickými 
vanami je tato volnost pohybu těla při koupeli velkou výhodou. Zádovou opěrku lze 
dodat s přísavkami nebo pevně zabudovanou.

Stupínek  60 x 25 x 17,5 cm
 Horní hrana stupínku ve stejné výšce jako dno vany. 

Nožní opěrka
 Usnadňuje pohodlnější koupel pro osoby malé výšky ve vanách větších rozměrů. 
Chcete-li si ve vaně pohodlně sednout a nemáte se nohama o co opřít, velmi 
jednoduše nožní opěrku upevníte na dno vany pomocí přísavek dle potřeby.

Obruče z páskové oceli s dodatečným napnutím
 Vany jsou standardně vybaveny obručemi z pozinkované 
oceli. Další variantou jsou pásky z ušlechtilé oceli nebo 
s úpravou rostig.

Odtokový a přepadový komplet
 Vany lze vybavit masivním odtokovým a přepadovým kompletem z mosazi. Pro vany, 
kde je odtokový a přepadový komplet schován pod stěnovým opláštěním se používá 
komplet z PVC. Odtokové a přepadové komplety se dodávají se systémem click clack 
nebo  gumovou zátkou s krytkou a řetízkem  v povrchových úpravách chrom, mosaz, 
rostig. Alternativně lze dodat trubkový přepad s pochromované mosazi uvnitř vany 
nebo speciální přípojku pro vypouštění pomocí hadice.

Podlahový rošt 80 x 50 cm
  Z masivního dřeva Kambala nebo Modřín. 



Podélné Podélné Do výklenku        RohovéRohové

Opláštění stěnového připojení                                                               
 Umožňuje čisté napojení koupacích van ke stěně. Opláštění může sloužit pro upevnění napouštěcích armatur, dále 
k zakrytí všech připojovacích systémů nebo jen jako odkládací plocha. Pro umístění volně do prostoru lze použít variantu 
s uzavřením zadní strany opláštění.

Minimální výška vany
 Vany lze vyrábět z minimální výškou 40 cm jako vany pro děti nebo sprchové vany.

Povrchová úprava Wellness
 Pro veřejné nebo velmi namáhané provozy je vnitřní strana vany opatřena speciální vrstvou, která zvyšuje odolnost. 
Samozřejmostí je povrchová úprava PerlTec.

Alternativně lze povrch opatřit vrstvou hedvábně matného oleje z tvrdého vosku.

Kritéria pro výběr ideálního rozměru  koupací vany:
-  možnosti prostoru pro umístění
-  počet osob
-  tělesná výška
-  spotřeba vody  
-  osobní přání týkající se volnosti pohybu.



119 x 73 x 60-70 cm  162 litrů
135 x 73 x 60-70 cm  195 litrů
151 x 73 x 60-70 cm  228 litrů
167 x 73 x 60-70 cm  261 litrů
183 x 73 x 60-70 cm  294 litrů

MÚZY - půdorysný nákres zúžený tvar

100 x 72 x 60-70 cm  144 litrů
110 x 77 x 60-70 cm   174 litrů
122 x 72 x 60-70 cm  186 litrů
130 x 79 x 60-70 cm  207 litrů
161 x 79 x 60-70 cm  276 litrů
149 x 90 x 60-70 cm  264 litrů
168 x 106 x 60-70 cm  348 litrů

HARMONIA - půdorysný nákres oválný tvar

HESTIA - půdorysný nákres kruhový tvar LOVEBOAT - půdorysný nákres 

112 x 60-70 cm      267 litrů
153 x 60-70 cm      507 litrů

164x140x60-70 cm           500 litrů

Vnitřní délka a šířka vany o cca 6 cm menší. Vnitřní výška vany vždy o 17,5 cm nižší.
Objem litrů vody při výšce hladiny 30 cm.

Další varianty řešení lze nabídnout na základě Vašich individuálních  požadavků.



OCHLAZOVNY A KOUPACÍ KÁDĚ z masivního dřeva

Lze si vůbec představit saunu bez možnosti kvalitního ochlazení? 
Pobyt v sauně je jen jednou z částí saunování. Sauna bez cíleného 
a psychologicky správného ochlazení nemá žádný význam pro Vaše 
zdraví. Ochlazovací lázeň je ideální formou jak docílit z medicínského 
hlediska správného způsobu saunování. Dřevo je tradiční a ideální 

materiál pro sauny.  



Ochlazovny a koupací kádě se standardně vyrábí z exotického masivního dřeva KAMBALA nebo MODŘÍN, 
které svými vlastnostmi splňují přísné požadavky pro tuto oblast použití. Ochlazovny a koupací kádě jsou 
vodotěsné a jejich povrch je ošetřen transparentním hygienickým uzavřením se speciální povrchovou 
úpravou PerlTec proti usazování vápenatých částic a nečistot. Jsou konstruovány jako solitéry a jejich 
využití jako ochlazoven do saun nebo jako koupacích kádí pro různé relaxační koupele, ve kterých může 
zákazník sedět a přitom být celý ponořený v léčebné lázni, je jak pro domácí lázně, tak i relaxační centra zcela 
ideální.  Vzhledem k transparentnímu uzavření s povrchovou úpravou PerlTec proti usazování vápenatých 
částic a nečistot, které masivní dřevo chrání před působením vlhkosti, jsou ochlazovny a koupací kádě také 
snadno čistitelné a splňují ty nejnáročnější požadavky na hygienu. V základu jsou vybaveny uvnitř pevně 
zabudovaným stupínkem a závěsným žebříkem na vnější straně, který usnadňuje vstup a výstup. Dále je 
součástí odtok včetně sifonu se statickou přepadovou trubkou (70 cm) nebo alternativy se systémem click-
clack či gumovou zátkou s chromovou krytkou a řetízkem. Ochlazovny a koupací kádě jsou vždy dle velikosti 
zpevněny 3-5 obručemi ze žárově pozinkované oceli s možností dodatečného napnutí. Vnější výška je 100 cm. 
Rozměry, tvary, doplňky a varianty vybavení nabízejí vytvoření zcela osobního neopakovatelného produktu 
dle Vašich požadavků, pro vytvoření originálních relaxačních a lázeňských prostor. 

Zvýšený horní okraj
 Záhlaví  zvýšené o 10 cm

Volně stojící schůdky 48 x 50 x 50 cm
 Dva stupínky ve výšce 25 cm a 50 cm, šířka 48 cm. Horní hrana schůdku ve stejné 
výšce jako stupínek/sedátko uvnitř ochlazovny nebo koupací kádě.

Vnitřní stupínek/sedátko
 Ochlazovny a koupací kádě jsou standardně vybaveny jedním stupínkem/sedátkem. 
V případě požadavku může být umístěn další stupínek/sedátko či je umístit na obou 
stranách.

Podlahový rošt 80 x 50 cm
 Z masivního dřeva Kambala nebo Modřín

Doplňky a varianty vybavení ochlazoven a koupacích kádí



Obruče z páskové oceli s dodatečným napnutím
 Ochlazovny a koupací kádě jsou standardně vybaveny 
obručemi z pozinkované oceli. Další variantou jsou pásky z 
ušlechtilé oceli, nebo s úpravou rostig.                                    

Odtokový a přepadový komplet 
 Ochlazovny a koupací kádě lze vybavit masivním odtokovým a přepadovým komple-
tem z mosazi. Pro vany, kde je odtokový a přepadový komplet schován pod stěnovým 
opláštěním se používá komplet z PVC. Odtokové a přepadové komplety se dodávají 
se systémem click clack nebo gumovou zátkou s krytkou a řetízkem v povrchových 
úpravách chrom, mosaz, rostig. Alternativně lze dodat na odtoku kulový ventil nebo 
speciální přípojku pro vypouštění pomocí hadice.                                                 

Napouštěcí tryska 
 Pro napouštění vody je možné použít napouštěcí trysku 
umístěnou  ve stěně nebo dně ochlazovny či koupací kádě. 
Zvláště u ochlazoven má velký význam pro recirkulaci vody.

Automatika pro dodatečné dopouštění
 Ochlazovny z masivního dřeva, ale i ochlazovny s akrylátovou vložkou lze vybavit 
spolehlivým automatickým doplňováním vody pomocí elektromagnetického ventilu. 
Tím je vždy zaručena výměna dostatečného množství čerstvé vody pro každou další 
osobu. Doporučené množství 60 litrů na osobu. 

Opláštění stěnového připojení
 Umožňuje čisté napojení ochlazoven nebo koupacích kádí ke stěně. Opláštění může sloužit 
pro upevnění napouštěcích armatur, dále k zakrytí všech připojovacích systémů nebo jen jako odkládací plocha. Pro umís-
tění volně do prostoru lze použít variantu s uzavřením zadní strany opláštění.

Podélné Podélné Do výklenku       Rohové Rohové



Výška ochlazovny nebo koupací kádě
 Možnost výroby s výškou 110 cm a 120 cm, cenová přirážka zahrnuje zvýšenou délku závěsného žebříku a prodlouženou 
délku trubkového přepadu z ušlechtilé oceli.

Povrchová úprava Wellness
 Pro veřejné nebo velmi namáhané provozy je vnitřní strana ochlazovny nebo koupací kádě opatřena speciálním povrchem, 
který  zvyšuje odolnost. Samozřejmostí je povrchová úprava PerlTec.

Kritéria pro výběr ideálního rozměru  koupací vany:
-  možnosti prostoru pro umístění
-  počet osob
-  tělesná výška
-  spotřeba vody  
-  osobní přání týkající se volnosti pohybu.

HARMONIA - půdorysný nákres oválný tvaru                                        

  100 x 72 x 100-120 cm  336 litrů
  110 x 77 x 100-120 cm  406 litrů
  122 x 72 x 100-120 cm  434 litrů
  130 x 79 x 100-120 cm  483 litrů
  161 x 79 x 100-120 cm  644 litrů
  149 x 90 x 100-120 cm  616 litrů
  168 x 106 x 100-120 cm 812 litrů

HESTIA - půdorysný nákres kruh.tvaru

  112 x 100-120 cm    623 litrů
  153 x 100-120 cm            1183 litrů

Vnitřní délka a šířka ochlazovny nebo koupací kádě o cca 6 cm menší. Vnitřní výška vany vždy o 17,5 cm nižší. Objem litrů 
vody při výšce hladiny 70cm.

Ochlazovny s vložkou ze sanitárního akrylátu  112 cm x 79 cm x 101 cm, objem 280 litrů
 Ochlazovny  z masivního dřeva KAMBALA nebo MODŘÍN, vně standardně opatřený transparentním hygienickým 
uzavřením, uvnitř s vložkou z modrého sanitárního akrylátu s vytvarovaným přepadovým žlábkem a vnitřním stupínkem, 
včetně závěsného žebříku z vnější strany. Ochlazovny lze vybavit spolehlivou automatikou pro dodatečné plnění.

Další varianty řešení lze nabídnout na základě Vašich individuálních  požadavků. 



Konečně sprchová kabina, kde se 
budete cítit jako v lůně přírody. 
Tyto nádherné prostory z masivního 
dřeva bez rohů a hran nabízejí při 
sprchování úžasné pocity. Milovníci 
sprchování zde naleznou tu nejvyšší 
kvalitu a požitky, kdy již při prvním 
kontaktu chodidla s dnem kabiny 
pocítí, co znamená „teplý na 
dotyk”. Půlkruhový tvar zadní stěny 
sprchové kabiny z masivního dřeva 
Vám dává pocit, jako byste se ocitli v 
náručí samotné přírody a na vlastní 
kůži pocítíte, jak na Vás působí 
úžasné teplo a harmonie. 

SPRCHOVÁ KABINA z masivního dřeva  EXCLUSIV 



Exkluzivní sprchová kabina z masivního dřeva s bezrámovou sprchovou zástěnou z bezpečnostního 
skla Heiler 550 s povrchovou úpravou Clean-tec. Bezrámové skleněné dveře lze snadno otevřít 
směrem ven. Jsou umístěny z vnitřní strany a kopírují přední stěnu sprchové kabiny tak, aby 
stříkající voda zůstávala vždy uvnitř. Stěny sprchové kabiny jsou vyrobeny z cedrového dřeva  a dno 
z modřínu nebo kambaly. Korpus sprchové kabiny je vodotěsný, povrch je ošetřen transparentním 
hygienickým uzavřením se speciální povrchovou úpravou PerlTec, které chrání masiv před působením 
vlhkosti, ale také umožňuje snadné čištění a splňuje nejnáročnější požadavky na hygienu. Dále je 
součástí sprchové kabiny odtokový komplet a dvě obruče ze žárově pozinkované oceli s možností 
dodatečného napnutí.
Sprchová kabina může být umístěna volně v prostoru nebo podél stěny, případně i úhlopříčně v 
rohu místnosti.
Standardní rozměr sprchové kabiny je 116 x 97 x 220/40 (š x h x v). Tvar je dokonale přizpůsoben 
harmonickému polokruhu, jak je doporučeno mnoha léčiteli.  

Doplňující vybavení sprchových kabin

Vstupní schůdek 17,5 cm
 Což odpovídá výšce dna sprchové kabiny.

Boční clony (opláštění stěnové připojení)
 Dvě clony ze dřeva West Red Cedar o rozměru 220 x 16 cm jako boční napojení 
kabiny ke stěně. Používá se u sprchových kabin stojících podél stěny nebo 
úhlopříčně v rohu místnosti. 

Krycí sloupek
 Zadní opláštění zakrývající přívodní potrubí pro vodovodní armaturu 
při umístění sprchové kabiny volně v prostoru. 



Montážní jednotka Viega Gemini
 Pro montáž nástěnné sprchové baterie.                            

Tvar a umístění sprchové kabiny                               

U stěny                               Úhlopříčně v rohu                              V prostoru                            

Obruče z páskové oceli s dodatečným napnutím 
 Sprchová kabina je standardně vybavena obručemi z pozinkované oceli. Další variantou 
jsou pásky z ušlechtilé oceli nebo s úpravou rostig.

Další varianty řešení lze nabídnout na základě Vašich individuálních požadavků.



Jen si to představte, ponořit ruce do lesní studánky, osvěžit se její 
křišťálovou vodou....  Tuto nádhernou atmosféru si můžete vychutnat 
i doma. Umyvadla z ušlechtilého dřeva, která dodají každé koupelně 
kouzelný přírodní vzhled, skvěle doplňují nabídku produktů      z 
masivního dřeva, kam patří vany, kádě, sprchovací kabiny. Umyvadla 
lze také využít jako tzv. ledové studny v saunách. Elegantní dřevěná 
nádoba plná osvěžující ledové tříště Vás bude čekat u východu ze 
sauny.... 

UMYVADLA z masivního dřeva 



Umyvadla se standardně vyrábí z modřínu nebo kambaly, jsou vodotěsná a jejich povrch je ošetřen 
transparentním hygienickým uzavřením se speciální povrchovou úpravou PerlTec proti usazování 
vápenatých částic a nečistot. Umyvadla jsou konstruována jako volně stojící solitéry do prostoru 
nebo umyvadla na desku, s využitím jako klasická umyvadla do koupelen či dřezy v kuchyních,             
ale také jako tzv. ledové studny do saun. Vzhledem k transparentnímu uzavření s povrchovou 
úpravou PerlTec, které chrání masivní dřevo před působením vlhkosti, je povrch umyvadel také 
snadno čistitelný a splňuje ty nejnáročnější požadavky na hygienu. V základu jsou vybaveny 2 
obručemi ze  žárově pozinkované oceli s možností  dodatečného napnutí a odtokovou piletou pro 
připojení umyvadlového sifonu se systémem click-clack, gumovou zátkou s chromovou krytkou a 
řetízkem nebo s přepadovou trubkou z  pochromované  mosazi. Umyvadla mají vnitřní hloubku  15 
nebo 11 cm.

Umyvadla jsou dodávána jako volně stojicí sloupková umyvadla, dále jako kruhová umyvadla  nebo  oválná 
dvojumyvadla  na desku nebo s deskou. 

Sloupkové umyvadlo
Umyvadlo na desku kruhové                                                     

Umyvadlo na desku oválné    
Deska pod umyvadlo                                                                                                                   

Dvojumyvadla oválná 

Deska pod dvojumyvadlo   

51 x 90 cm 
51 x 22 cm
40 x 18 cm

65 x 52 x 22 cm
70 x 60 x 2,6 cm 
60 x 50 x 2,6 cm
80 x 42 x 18 cm 

100 x 52 x 22 cm
100 x 50 x 2,6 cm
120 x 60 x 2,6 cm

Sloupkové umyvadlo

Umyvadlo na desku bez desky

Umyvadlo s deskou



Doplňující vybavení umyvadel

Deska pod umyvadlo 
 Dle přání zákazníka může být umyvadlo upevněno na desce ze stejné dřeviny a se 
stejnou povrchovou úpravou .                                                               

Polička do sloupkového umyvadla                  

Odtok s přepadovou trubkou
 Pochromovaná stabilní mosazná trubka jako pojistka 
proti přetečení.                                                                                 

Obruče z ušlechtilé oceli nebo s úpravou rostig 
 Standardně jsou vybaveny obručemi z pozinkované oceli. Další variantou jsou pásky 
z ušlechtilé oceli nebo s úpravou rostig.

Opláštění stěnového připojení                                                                              
 Umožňuje čisté napojení umyvadla ke stěně, pro umístění umyvadel podél stěny, 
úhlopříčně v rohu nebo volně v prostoru s uzavřením zadní strany opláštění. Zcela 
jistě může opláštění sloužit pro upevnění vodovodní armatury, dále k zakrytí všech 
připojovacích systémů nebo jen jako odkládací plocha. 

Další varianty řešení lze nabídnout na základě Vašich individuálních  požadavků.

Podélné Rohové



Po ochlazení v kádi se mohou dobře trénovaní přátelé saunování ještě osvěžit 
přívalem studené vody.  Ochlazující  vodopád  z vědrové proudové  sprchy je 
ideálním  doplňkem k ochlazovnám pro silné a kvalitní osvěžení. Tento způsob 
ochlazení je velmi vyhledávaný a zároveň je prostředníkem, který ještě více 
zatraktivní a zpříjemní pobyt v sauně. Pro milovníky saunování může také 
zcela kompenzovat absenci ochlazovací kádě a velmi vhodně nahrazuje nebo 
doplňuje používané klasické sprchy.

Vědrové proudové sprchy se standardně 
vyrábějí z kambaly a na přání zákazníka je 
lze dodat také v modřínu. Jsou vodotěsné 
a jejich povrch je ošetřen transparentním 
hygienickým uzavřením, které i při 
trvalém naplnění vodou dostatečně 
chrání dřevo před vlhkostí a působí vysoce 
hygienicky. Pro umístění v exteriéru jsou 
naše sprchy navíc ošetřeny povrchem 
odolným proti UV záření. Vědro o objemu 
29 litrů se třemi obručemi a konzolemi z 
ušlechtilé oceli, je dále vybaveno plnicím 
plovákovým ventilem a ovládacím lanem 
pro vyklopení. Vědrovou proudovou 
sprchu můžeme dle možností  umístit na 
stěnu nebo strop. 

VĚDROVÁ PROUDOVÁ SPRCHA z masivního dřeva



Doplňky do saun z masivního dřeva 

Polévání  vědrem a naběračkou je neodmyslitelným 
rituálem v každé sauně. 
Polévací kbelíky a vědra se vyrábějí z modřínu nebo 
kambaly v různých povrchových  úpravách a objemech 
4 nebo 5 litrů. Jsou vhodné pro ochlazování poléváním, 
na ledovou tříšť nebo také pro přípravu bylinné či 
léčebné lázně. 

Naběračky z topolového dřeva v délkách 40 cm, 50 cm 
a 70 cm  pro polévání horkých lávových kamenů nebo 
nabírání ledové tříště či léčebných extraktů.

Saunové opěrky hlavy s rovnými nebo zaoblenými 
díly a měnitelným potahem na suchý zip, vhodné také 
jako zádová opěrka. Novinkou je inovační nastavitelná 
čtyřbodová opěrka hlavy z masivu  cedar nebo abachi.

Pedikérní vaničky vyrobeny z modřínu nebo kambaly 
v různých velikostech a povrchových úpravách s 
možností odtokového ventilu. Jsou vhodné pro 
relaxační nebo léčebné koupele, např. Kneippovy 
koupele nohou.



VÍŘIVÉ VANY A WHIRPOOLY z masivního dřeva

Koupel ve vaně nebo kádi z masivního dřeva, ve kterých se lázeň 
dotýká každé části Vašeho těla, lze pro zintenzivnění tohoto prožitku 
doplnit  vířivými  systémy. Vzduchové bublinky jemně hladí a perlí 
a v kombinaci s usměrněným masážním prouděním vody dávají 
zapomenout na únavu a stres. Užijte si tento opojný svátek smyslů, 
jež můžete doplnit o několik málo ingrediencí jako např. o příjemně se 
linoucí vůni, trochu hudby či sklenku sektu... 



 Vířivé vany a whirlpooly se standardně vyrábí z exotického masivního dřeva  KAMBALA   nebo  MODŘÍN té nejvyšší 
kvality, které svými vlastnostmi splňují přísné požadavky pro toto použití.  Jsou vodotěsné a  jejich povrch je ošetřen  
transparentním hygienickým uzavřením s povrchovou úpravou PerlTec. Pro masážní systémy používáme výhradně 
vysoce kvalitní prvky od uznávaných dodavatelů, což zaručuje jejich spolehlivost.  Jako všechny naše koupací vany, 
ochlazovny nebo koupací kádě jsou i vířivé vany a whirlpooly konstruovány jako solitéry. Záleží jen na Vás, jestli solitér 
umístíte volně do prostoru nebo s pomocí opláštění stěnového připojení umístíte podél stěny místnosti. Vedle využití 
pro domácí lázně - home spa, jsou využívány pro relaxační a regenerační koupele od healthy salónů až po wellness kluby. 
Vzhledem k transparentnímu uzavření s povrchovou úpravou PerlTec, které masivní dřevo chrání před působením 
vlhkosti, se vířivé vany a whirlpooly také snadno čistí a splňují ty nejnáročnější požadavky na hygienu. Způsob umístění 
vzduchového potrubního rozvodu a možnosti samotného systému umožňují absolutní čistotu a vysokou hygieničnost. 
Vířivé vany a whirlpooly jsou standardně vybaveny nejmodernějším a snadno ovladatelným systémem vzduchové masáže 
Air, vanovým odtokovým kompletem se systémem clic-clack nebo gumovou zátkou s chromovou krytkou a řetízkem. Dle 
velikosti jsou zpevněny 3-5 obručemi ze žárově pozinkované oceli s možností dodatečného napnutí, vybaveny jedním 
zvýšeným horním okrajem, opláštěním stěnového připojení, které  slouží k zakrytí umístěné technologie a zároveň jako 
odkládací polička. Vířivé vany mají vnější výšku  70 cm a whirlpooly 100 cm. Vířivé vany jsou dále dodávány s jednou 
nebo dvěmi zádovými  opěrkami dle typu vany a whirlpooly  s vnitřními sedátky a blokovým stupínkem. 
 Standardně dodávaný vzduchový masážní systém obsahuje vzduchový rozvod včetně trysek, jejichž počet je závislý 
na velikosti koupací vany nebo koupací kádě, dmýchadlem s integrovaným vyhříváním, elektronickou jednotkou 
ovládanou senzorovým tlačítkem umístěném na opláštění stěnového připojení. Perličková lázeň Vám nabízí možnost 
automatického cyklování nebo manuální regulaci, automatické vysoušení masážního systému ale také instalaci 
podhladinového halogenového osvětlení  s možností chromoterapie s funkcí stop.
 Tuto komfortní lázeň se vzduchovým systémem s tišším provozem lze dovybavit proudovým masážním systémem 
Hydro, který díky nastavitelným tryskám ve stěně van a kádí působí velmi intenzivně a cíleně na povrchovou tkáň těla. 
Tato bublající směs vzduchu a proudící vody vytváří vynikající masážní prostředí, které si díky silnému vztlaku vody 
velmi příjemně pohrává s Vaším tělem a dává pocit absolutní volnosti. Není žádným tajemstvím, že význam ergonomie 
se u koupacích van a hlavně van s masážními systémy často přeceňuje. Co je technicky proveditelné a na první pohled 
působí velmi pohodlně, nemusí být vždy rozumné a bezpodmínečně nutné.  

Doplňky a varianty vybavení vířivých van a whirlpoolů z masivního dřeva

Část  doplňků je již zmiňována v Koupacích vanách a Ochlazovnách-koupacích kádích

Vyjma standardně dodávaných systémů jsou další varianty a možnosti instalace masážního systému závislé na 
individuálním přání  a požadavku zákazníka.



OUTDOOR – Hot Tubs, Květináče, Sudy na dešťovou vodu

Hot Tubs 
s ponornými kamny se vyrábí z exotických dřevin Kambala, Red West Cedar 
nebo Accoya které jsou velmi stabilními, vhodnými a svými vlastnostmi splňují 
přísné požadavky pro použití v exteriéru. Jsou vodotěsné a standardně je jejich 
povrch uvnitř ošetřen transparentním hygienickým uzavřením s povrchovou 
úpravou PerlTec a z vnějšku jsou ošetřeny transparentní povrchovou úpravou 
odolnou proti UV záření. Základním vybavením jsou obruče z ušlechtilé oceli 
s možností dodatečného napnutí, originální ponorná kamna s komínem z 
ušlechtilé oceli, ochranný dřevený rošt, sedátka-lavice a filtrační systém 
včetně opláštění pro umístění volně do prostoru. Dle velikosti s jedním nebo 
dvěmi závěsnými žebříky.
Velikosti: 110x124 cm, 130x126 cm, 168x137 cm, Ø 153 cm, Ø 216 cm, výška 
100 cm. 

Sudy na dešťovou vodu
z modřínu nebo kambaly, jsou vodotěsně sklíženy pomocí dvojité perodrážky, 
stejně stabilní konstrukce jako u koupacích van a kádí, vně speciální 
transparentní povrchová úprava odolná proti UV záření. Dále vybaveny 
obručemi z páskové oceli, víkem a vypouštěcím ventilem, na který je napojena 
transparentní hadice.
Velikosti: Ø 63 cm, Ø 112 cm, výška 100 cm.

Květináče na rostliny
z modřínu, kambaly či dubového dřeva, mají kuželovitý nebo válcovitý tvar a 
dále vybaveny obručemi z páskové oceli. 
Velikosti o průměru 25 až 60 cm.



Přednosti našich koupacích van, ochlazoven - koupacích kádí z masivního dřeva:

•    originální produkty s tradicí, kvalitou a precizností
•    záruka vodotěsnosti a stálosti
•    při správné péči dlouhá životnost
•    transparentní hygienické uzavření s úpravou PerlTec 
•    odolnost proti všem kosmetickým a léčebným koupelovým přísadám 
•    maximálně bezpečné a příjemné na dotyk
•    vyrobeny za použití ekologicky příznivých materiálů a technologií
•    flexibilita a možnost realizace individuálních představ a požadavků
•    konstruovány jako solitéry
•    umožňují renovaci a obnovu povrchové úpravy
•    záruční a pozáruční servis

Kambala: africké dřevo, vysoce kvalitní a velice homogenní se souměrnou jemnou strukturou, odolává hnilobě a plís-
ni. Díky vysokému obsahu olejů je velmi trvanlivé odolné vůči tlaku a vysoce rezistentní. Barevný odstín dřeva kolísá 
po uzavíracím nátěru mezi teplou tmavě žlutou až olivově hnědou až po tóny tmavě-medové či zlatohnědé s tmavším 
žíháním. 

Modřín sibiřský: patří mezi nejvíce rezistentní jehličnatá dřeva, má vysokou hustotu, mechanickou i biologickou 
odolnost a ani časem neztrácí svoji odolnost a houževnatost. Kresba a struktura modřínu jsou podstatně živější a bo-
hatší na kontrast. Je celkově světlejší než kambala, s vysokým podílem žlutooranžových a načervenalých barevných 
tónů.

West Red Cedar: výjimečný materiál k jehož vynikajícím vlastnostem patří vysoká stabilita a odolnost proti hnilobě. 
Struktura dřeva není sukovitá, má striktně rovnoletá vlákna kombinovaná s paletou teplých měkkých tónů, od lehké-
ho jantaru až po tmavě-medovou hnědou.

Accoya: vysoce ekologické dřevo, vyrobené z rychle obnovitelných dřevin. Svými výjimečnými vlastnostmi překračují-
cími životnost a stabilitu nejlepších tropických dřevin, je odolná vůči UV záření.

PerlTec: povrchová úprava zabraňující usazování vápenatých částic, nečistot a bakterií



I při všech pozitivních vlastnostech dřeva je třeba mnoho odborných znalostí a zkušeností k tomu, aby ze dřeva vznikly 
vysoce kvalitní výrobky, nenáročné na údržbu, určené do koupelen saun a relaxačních center. Zkušenosti pramení z více 
než stoleté tradice výroby nádob na vodu z masivního dřeva, kdy se mnoho generací lidí dřevu zcela upsalo. Dřevo má 
specifické vlastnosti, které je třeba při konstrukci a výrobě bezpodmínečně zohlednit.

Jen za dodržení přísných výrobních podmínek lze docílit kvalitních vodotěsných výrobků z masivního dřeva s dlouhou 
životností, které slaví velký úspěch po celém světě. Naše koupací vany a ochlazovny - koupací kádě mohou stát léta bez 
vody, aniž by se staly netěsnými.

Výhodou těchto zařizovacích předmětů je jejich flexibilita. S výrobou Vaší zcela osobní vany se začíná až po vyjasnění 
všech technických detailů a upřesnění doplňků. To nám dává možnost realizovat Vaše individuální přání týkající se 
rozměrů a vybavení. Absolutně flexibilní výroba je předpokladem pro skutečnou spokojenost zákazníka.

Povrchová úprava výrobků z masivního dřeva má zvlášť velký význam. Chrání dřevo před vlhkostí,  musí vykazovat 
vynikající hygienické vlastnosti a zároveň vysokou odolnost proti chemikáliím a vysokým teplotám. Transparentní 
hygienické uzavření se speciální povrchovou úpravou PerlTec všechny tyto podmínky splňuje. Ve všech aspektech 
relevantních pro praxi se toto hygienické uzavření více než vyrovná povrchu ze sanitárního akrylátu a jiným. Jako další 
alternativu k transparentnímu hygienickému uzavření nabízíme ošetření povrchu přírodním voskovým olejem, který je 
také hygienicky nezávadný, ale vyžaduje častější obnovu. 

Při použití výrobků do exteriéru je nutné použít povrchovou úpravu odolnou vůči UV záření a povětrnostním vlivům, ale 
i tady je vhodné výrobky chránit proti extrémním podmínkám, které zkracují jejich životnost a Vaši spokojenost. 

Čištění a péče o výrobky z masivního dřeva jsou velice nenáročné a nevyžadují žádné speciální prostředky. Všechny 
koupací vany a ochlazovny - koupací kádě dodávané firmou Sapeka jsou navíc standardně vybaveny odolnějším povrchem 
dna a speciální povrchovou úpravou PerlTec proti usazování vápenatých částic a nečistot. Díky tomu pro udržení čistoty 
stačí po koupeli lehce setřít. K čištění a dezinfekci našeho povrchu z transparentního hygienického uzavření se používá 
běžných tekutých prostředků jako pro jiné koupelnové výrobky, například ze sanitárního akrylátu a jiných standardně 
používaných materiálů. Vždy je nutné držet se pokynů výrobce daného čisticího nebo dezinfekčního prostředku a v 
případě pochybností nejprve vyzkoušet na méně viditelném místě. Doporučujeme koupací vany a ochlazovny - koupací 
kádě po použití opláchnout a vytřít do sucha. Tak preventivně předcházíte případnému usazování nečistot a vodního 
kamene a kromě úspory peněz za čisticí prostředky také přispíváte k ochraně životního prostředí. Dále je nutná kontrola 
napnutí obručí jednou za půl roku, ale také vždy před prvním napuštěním nebo není-li koupací vana či ochlazovna - 
koupací káď delší dobu používána. Výrobky musejí být vždy v bezvadném stavu, který je nutné pravidelně kontrolovat 
a případné poškození musí být okamžitě odstraněno před dalším použitím. Pro opravy doporučujeme vždy použití 
originálního prostředku výrobce. Transparentní hygienické uzavření se obnovuje dle intenzity a způsobu používaní 
přibližně po deseti až dvaceti letech.  



Sapeka - Prokopova 10, 130 00 Praha 3
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